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wskazywane przez Radę Dzielnicy IX działki przy ul. Kościuszkowców 6 są dobrym adresem dla przedszkola.
Corocznie do dwóch samorządowych przedszkoli nie dostaje
się ok. 600 dzieci. Nie ma także w południowych dzielnicach
żłobka samorządowego, a powstają przecież nowe inwestycje
budownictwa wielorodzinnego, które zasiedlane są przez młodniu 7 czerwca 2013 roku Zarząd Dzielnicy IX, korzysta- de rodziny z małymi dziećmi. Ponadto rejon pozbawiony jest
jąc z gościnności dyrektor placówki pani Krystyny Dudek, rozwiniętej komunikacji miejskiej, zatem rodzice zmuszeni są
odwozić dzieci rodzinnymi samochodami do placówek przedspotkał się z rodzicami dzieci uczęszczających do Przedszkola
szkolnych nieraz znacznie oddalonych od miejsca zamieszkania.
Samorządowego Nr 95 przy ul. Żywieckiej w Krakowie w celu
omówienia możliwości zwiększenia ilości miejsc dla dzieci w Jest to duże utrudnienie dla całej rodziny, a przejazdy generują
zwiększony ruch na terenie dzielnicy.
przedszkolach samorządowych na terenie naszej dzielnicy.
Cieszyć może fakt, że do artykułu w „Gazecie
Wyłoniono Grupę „Inicjatywa Rodziców”,
Krakowskiej” pani redaktor dołączyła fotograktóra złożyła deklarację rozpoczęcia aktywnych
fię jednego z siedmiu przedszkoli modułowych
działań zmierzających do budowy przedszkola
otwartych w ubiegłym roku we Wrocławiu, czysamorządowego na działkach gminnych przy ul.
li że przedarł się do krakowskiej prasy temat
Kościuszkowców 6 w Krakowie. Rodzice dzieci
„przedszkole modułowe”. Ważniejsze dla mnie
z PS Nr 95 i radni Dzielnicy IX zbierali podpisy
jest jednak to, że pomysł popierają radni Miasta,
poparcia dla powyższej inicjatywy w czasie 19.
którzy jeszcze w ubiegłym roku byli mu przeDni Dzielnicy IX w dniach 8 i 9 czerwca. Podciwni. To już duży krok do przodu.
pisy mieszkańców Dzielnicy IX i wspierających
Zainteresowanie rozmową na temat działalnaszą społeczną inicjatywę dzielnic sąsiednich
ności w zakresie otwierania na terenie Krakowa
są nadal zbierane.
przedszkoli modułowych wyraziła także FundaW dniu 12 czerwca stosowne pismo Zarządu
cja Familijny Poznań.
Dzielnicy IX wraz z 500 podpisami trafiło na
Można powiedzieć, że obecnie bilans naszych
ręce Przewodniczącego Rady Miasta Bogusława
działań jest dodatni, bardzo jednak liczymy na
Kośmidera, zastępcy Przewodniczącego Małgosukces akcji zainicjowanej przez rodziców dzieci
rzaty Jantos, która także swoim podpisem na
z Przedszkola Samorządowego Nr 95. I tu naliście wsparła działania Dzielnicy IX oraz Prze- Grupa „Inicjatywa Rodziców” podczas
wiążę do motta tekstu zamieszczonego w „Piwodniczącej Komisji Edukacji RM Marty Pate- 19. Dni Dzielnicy IX zbiera podpisy
śmie Rady Dzielnicy IX” z marca 2013: Marzeny.
poparcia dla budowy przedszkola.
nia nie są ważne same w sobie ani dlatego, że się
Należy przypomnieć, że radni Dzielnicy IX
od początku VI kadencji podjęli dwie uchwały w sprawie prze- spełniają, ale dlatego, że mają sens.
Wszystkie osoby zaangażowane w przedstawione działania
znaczenia działek pod budowę przedszkola i żłobka na terenach
są przekonane, że mają one sens!
RG
będących własnością Gminy Kraków. Kolejną uchwałę Rada
Dzielnicy IX podjęła na sesji w dniu 18 czerwca – do RMK
skierowano wniosek o umieszczenie w budżecie Miasta na rok
2014 budowy przedszkola w systemie modułowym pod adresem: ul. Kościuszkowców 6 w Krakowie.
Aktywność rodziców z Przedszkola Samorządowego Nr 95
oraz rozmowy przedstawicieli Zarządu Dz. IX z władzami samorządowymi Krakowa doprowadziły na razie do zainteresowania krakowskich mediów ważnym dla nas problemem. W
„Dzienniku Polskim” pojawił się tekst pt. Borek walczy o przedszkole [Dz. P. 12.06.13], a w „Gazecie Krakowskiej” artykuł
Pauliny Korbut pt. Mieszkańcom podoba się przedszkole modułowe [GK 19.06.13], co mogłoby oznaczać, że otwarty został
front „walki” o przedszkole z pewną akceptacją dla systemu budownictwa modułowego. Nie wszyscy bowiem zostali do niego
przekonani, chociaż to najszybsza i najtańsza forma pozyskania
nowych miejsc dla przedszkolaków. Skoro taka próba udała
się w innych miastach Polski, dlaczego obawiamy się jej u nas?
Oczywiście zwalniają się budynki po zlikwidowanych szkołach,
ale nie są to lokalizacje, w których otwarcie przedszkola jest
uzasadnione. Chodzi przecież o to, by przedszkole powstało
w miejscu, gdzie jest najbardziej potrzebne, blisko zamieszkania Plan zabudowy działek gminnych przy ul. Kościuszkowców 6 czterema blokami. A mogłoby
dziecka, a taka sytuacja ma miejsce w naszej dzielnicy. Dlatego w tym miejscu powstać przedszkole.

RADNI DZIELNICY IX W SPRAWIE...

Kościuszkowców 6 – to dobry
adres dla przedszkola

fot. Renata Grotowska

fot. Anna Sulencka

W

Sekretariat Rady Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki
(ul. Żywiecka 13) czynny jest od poniedziałku do piątku
w godz. 9.00-12.00, w dniu sesji w godz. 14.00-17.00.
DYŻURY CZŁONKÓW ZARZĄDU RADY DZIELNICY IX
w siedzibie przy ul. Żywieckiej 13:
Przewodniczący Krzysztof Mucha:
piątek w godz. 12.00-14.00
Z-ca Przewodniczącego Jan S. Pietras:
czwartek w godz. 17.00-18.00
Członek Zarządu Renata Grotowska:
wtorek w godz. 14.00-15.00
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R e d a k c j a : Anna Sulencka
O d p o w i e d z i a l n y z a w y d a n i e i n fo r m a c j i : Krzysztof Mucha
A d r e s r e d a k c j i : ul. Żywiecka 13, 30-418 Kraków, tel./fax 12 268 16 14,
e-mail: dzielnica9@um.krakow.pl
H e r b d z i e l n i c y i r y s u n e k n a s t r o n i e 1 . : Adam Pochopień
Pr o j e k t g r a f i c z n y i s ł a d : Anna Sulencka
D r u k : Drukarnia ROMAPOL, ul. Rydlówka 5, 30-363 Kraków, tel./fax: 12 623 73 72,
kom.: 511 999 660, e-mail: romapol@romapol.pl, www.romapol.pl
N a k ł a d : 2000 egzemplarzy
Osoby zainteresowane współpracą zapraszamy do nawiązania kontaktu
z redakcją. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i korekty artykułów
oraz nadawania im własnych tytułów.
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ECHA WYDARZEŃ W DZIELNICY IX

Miejsca, gdzie rozkwitają
talenty, czyli o podsumowaniu pracy

w dniu zakończenia roku szkolnego 2012/2013

2

fot. Renata Grotowska

8 czerwca zabrzmiał w placówkach oświatowo-wychowawczych ostatni dzwonek kończący rok szkolny 2012/2013. To
oczywiście czas gratulacji i życzeń, ale także podsumowania 10-miesięcznych dokonań. Przedstawiciele Zarządu Dzielnicy IX uczestniczyli w kilku spotkaniach, które miały właśnie taki charakter.
W dniu 15 czerwca na stadionie KS Borek odbyło się zakończenie sezonu piłkarskiego w Szkółce Piłkarskiej Borek. Uroczystość
zgromadziła młodych adeptów piłki nożnej i ich bliskich. Całe
rodziny bawiły się na kolorowym pikniku. Odbywały się konkursy sportowe dla uczestników szkółki i mecze piłkarskie rodziców
rozgrywane przy aplauzie kibicujących synów.
To właśnie w takiej atmosferze inicjowane są działania, dzięki którym rozbudzane są zainteresowania i pasje młodych ludzi.

Prawdopodobnie niejednokrotnie zapada decyzja o ich przyszłości,
ale także o przyszłości klubu sportowego, w którym znaleźli przyjazne dla siebie miejsce.
W dniu 17 czerwca w Przedszkolu Samorządowym Nr 95 przy
ul. Żywieckiej przedszkolaki z dwu najstarszych grup przygotowały
na zakończenie roku przedszkolnego słowno-muzyczne zaproszenie do wakacyjnej podróży. Część dzieci żegnała się z przedszkolem,
by po wakacjach rozpocząć nowy etap swego życia w pierwszej klasie wybranej szkoły.
Zaprezentowane tańce i piosenki z całego świata wskazywały na
duże umiejętności dzieci. Wszyscy bawili się znakomicie w czasie
ponad godzinnego przedstawienia o dużych walorach estetycznych
i poznawczych.

fot. Renata Grotowska

„Kalejdoskop bajek” w wykonaniu dzieci z Przedszkola Samorządowego Nr 95 podczas
Festiwalu Szkolnych Teatrów Polski Południowej. 16 maja 2013 r.

Zakończenie roku szkoleniowego 2012/2013 w Szkółce Piłkarskiej Borek, 15 czerwca 2013 r.

Z PRAC RADY DZIELNICY IX

Sprawozdanie z sesji

P

oniższe sprawozdanie dotyczy dwóch posiedzeń Rady Dzielnicy IX, które odbyły się w dniach 28 maja oraz 18 czerwca.
Rada wnioskowała do Prezydenta Miasta Krakowa o wprowadzenie do Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) oraz Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (WPI) – co oznacza rozpoczęcie realizacji (projektowej i wykonawczej) inwestycji – następujących zadań:
1. Prace budowlane na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 6 przy ul. Niecałej 8.
2. Budowa przystanku na żądanie w ul. Zakopiańskiej 33 przy
budynku ZUS na kierunku do Borku Fałęckiego.
3. Budowa chodnika w ul. Zdunów na odcinku od ul. Żywieckiej
do ul. Kowalskiej.
4. Budowa chodnika w ul. Turonia na odcinku posesji przy ul.
Strąkowej nr 2.
Wprowadzono również konieczne korekty w uchwalonych na
poprzednich sesjach wnioskach dot. wprowadzenia zadań do
WPF i WPI planowanych przez Radę Dzielnicy IX do realizacji w
latach 2012-2014.
Do Rady Miasta Krakowa skierowany został wniosek o umieszczenie w budżecie Miasta Krakowa na rok 2014 budowy przedszkola w Dzielnicy IX przy ul. Kościuszkowców 6. Zaproponowana została budowa w systemie modułowym.
Powstała wstępna lista rankingowa potrzeb inwestycyjnych i remontowych placówek oświatowych z terenu Dzielnicy IX na 2014 rok.
Skorygowano listę rankingową zadań powierzonych oraz wprowadzono korekty rozdysponowania środków finansowych na zadania priorytetowe i powierzone na rok 2013.
Uchwalono również wniosek o umieszczenie w planie finansowym budżetu Miasta Krakowa na rok 2014 pozycji dotyczącej
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Próbkę talentów i wspaniałego przygotowania 5- i 6-latków do
występów na scenie mieliśmy w czasie I Festiwalu Teatrów Szkolnych
Polski Południowej, w czasie którego Przedszkole Samorządowe
Nr 95 prezentowało spektakl „Kalejdoskop bajek” (piszemy o tym
w: „Rozmowa miesiąca” i „Po gali finałowej festiwalu teatrów”).
To właśnie w takich miejscach rozkwitają talenty.
RG
montażu sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Siostry Faustyny i Zakopiańskiej.
Opiniowano decyzję warunków zabudowy zamierzenia inwestycyjnego pn. Budowa zespołu zabudowy handlowo-biurowo-usługowej w rejonie ul. Zakopiańskiej. Opinia jest negatywna.
Rada wyraziła również opinię w sprawie inwestycji planowanych
na terenie Dzielnicy IX ujętych we Wstępnym Katalogu Inwestycji
Miejskich na lata 2013-2052.
W związku z powtarzającymi się przypadkami naruszania przestrzeni publicznej na terenie Borku Fałęckiego, uchwalono wniosek
o ustalenie granic Parku Solvay.
Zarząd Dzielnicy IX sformułował, a rada przegłosowała, uwagi
do ponownie wykładanych do wglądu MPZP: „Zakopiańska Zawiła”, „Łagiewniki” oraz „Borek Fałęcki Północ”.
Ponownie poruszona została kwestia nowego porządku w
systemie komunikacji miejskiej. Rada wnioskowała do ZIKiT o
wprowadzenie zmian, które są wypracowanym wspólnie z sąsiednimi dzielnicami kompromisowym stanowiskiem, zakładającym realne możliwości korekty rozkładu jazdy i tras linii tramwajowych.
Po raz kolejny dyskutowano o komunikacji na ul. Turonia.
Rada uchwaliła wniosek do ZIKiT o utrzymanie ruchu dwukierunkowego oraz zakazu zatrzymywania i postoju przy ul. Turonia, od
skrzyżowania z ul. Strąkową do ul. Ruczaj z wyłączeniem zatoki.
Rada przyjęła także uchwałę wnioskującą o przyznanie przez
Prezydenta Miasta Krakowa odznaki Honoris Gratia dla Pana
Franciszka Klimka.
Na wniosek społeczności szkolnej ZSOI Nr 3 Rada Dzielnicy IX
Łagiewniki-Borek Fałęcki objęła honorowym patronatem uroczystość posadzenia Czterech Dębów Pamięci Bohaterom Mordu
Katyńskiego w ramach ogólnopolskiego programu patriotyczno-edukacyjnego „Katyń – ocalić od zapomnienia”.
Radny Marek Kocajda został przewodniczącym Komisji ds. Informacji.
AS
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ECHA WYDARZEŃ W DZIELNICY IX

Po gali finałowej małopolskiego
festiwalu teatrów szkolnych

Premiera tragifarsy „Nie wszystek umrzesz Felicjanie” nawiązującej do „Moralności Pani Dulskiej”
w wykonaniu Teatru Nieco Większych Form. Gala ﬁnałowa festiwalu. 11 czerwca 2013 r.

która za reżyserię otrzymała nagrodę specjalną. Niezwykle ciepło
i z podziwem przyjęty został pokaz „Tylko taniec” w choreografii
Adam Ćwika zaprezentowany przez wychowanków SOSW Nr 6
z ul. Niecałej. Jury przyznało specjalne nagrody aktorskie za pokaz
pantomimy w tym spektaklu dla Mateusza Sońta, Piotra Szydłaka
i Macieja Hosaniaka.
Zaangażowane w festiwal Stowarzyszenie Theatrum Mundi dla
aktorów Grand Prix i trzech pierwszych miejsc w kategorii szkół
ponadpodstawowych oraz wszystkich nauczycieli prowadzących
przyznało nagrody w postaci warsztatów z aktorami i reżyserami.
Nagrody te mają nas raczej spotkać ze sobą niż „pouczać” – podkreśliła jurorka Anna Osławska.
Radna Dzielnicy IX Renata Grotowska wyróżniła pozaregulaminową Nagrodą „Złotej Maski” dwie najciekawsze kreacje aktorskie
festiwalu. Otrzymały ją Ola Sałach z Przedszkola Samorządowego
Nr 95 za rolę czarnegych charakterów w przedstawieniu „Kalejdoskop bajek” oraz Julia Niemiec za rolę czarownicy w spektaklu
„Dwa światy” zaprezentowanym przez Teatr MASKA z Mordarki
k. Limanowej.
Podczas finału I Festiwalu Teatrów Szkolnych Polski Południowej
Zespół Teatralny Scena „I” odbiera nagrodę główną festiwalu.
nagrodzone zespoły prezentowały fragmenty swych spektakli „bez
zadęcia i tremy, kostiumów i rekwizytów, tak po prostu” – jak ujęła
Wśród wyróżnionych spektakli znalazł się również „Korowód
bajek” przygotowany przez dzieci z Przedszkola Samorządowego Nr to Anna Osławska. Było to osobliwe rozwiązanie sprzyjające integra95 pod kierunkiem Małgorzaty Ożóg oraz Małgorzaty Karpowicz, cji młodych ludzi, dla których obcowanie ze sztuką jest pasją. AS

ECHA WYDARZEŃ W KRAKOWIE

„Podgórze zawsze na górze!”

5

czerwca, w przeddzień 100-lecia połączenia Królewskiego
Wolnego Miasta Podgórza ze Stołecznym Królewskim Miastem Krakowem, przewodniczący sześciu dzielnic (VIII, IX, X,
XI, XII i XIII) oraz Prezydent Miasta Krakowa i Przewodniczący Rady Miasta Krakowa podpisali porozumienie o współpracy
partnerskiej w ramach Porozumienia Dzielnic Podgórskich.
Porozumienie Dzielnic Podgórskich ma stworzyć płaszczyznę
współpracy – wymiany wiedzy i doświadczeń w sprawach publicznych oraz wspólnych inicjatyw na gruncie kultury. Celem jest także
konsolidacja rozproszonych działań oraz inicjowanie nowych strategii i przedsięwzięć na rzecz rozwoju i promocji Podgórza.
W myśl żartobliwego hasła „Podgórze zawsze na górze!” sygnatariusze partnerstwa zakładają, iż porozumienie zaowocuje wieloma
cennymi przedsięwzięciami artystycznymi, edukacyjnymi i spo-

łecznymi oraz realizacją licznych inwestycji ważnych dla obszaru
Podgórza i jego mieszkańców.
Wzorem Porozumienia Dzielnic Nowohuckich członkowie Porozumienia Dzielnic Podgórskich założą stowarzyszenie, w ramach
którego realizowali będą swoje cele.
AS

fot. Anna Sulencka

fot. Anna Sulencka

roczysta gala wręczenia nagród w dniu 11 czerwca zakończyła I Festiwal Teatrów Szkolnych Polski Południowej, organizowany w Centrum Sztuki Współczesnej Solvay.
Galę uświetniła premiera tragifarsy „Nie wszystek umrzesz Felicjanie” – sztuki autorstwa Anny Osławskiej, wyreżyserowanej
przez Agnieszkę Rzepkę-Basta i przedstawionej przez Teatr
Nieco Większych Form wespół z Theatrum Mundi.
Grand Prix za najlepszy spektakl i statuetkę „Felicjan 2013” I Festiwalu Teatrów Szkolnych Polski Południowej jurorzy – Anna Osławska, Agnieszka Rzepka-Basta i Dawid Malec – przyznali Zespołowi
Teatralnemu Sceny „I” z MDK im. A. Bursy w Krakowie. Uznanie
w mickiewiczowskim spektaklu „Lilije” zdobyła oszczędność środków scenograficznych i kostiumowych, wysoki poziom warsztatu
aktorskiego i przede wszystkim kunsztowna praca zespołowa.

fot. Anna Sulencka

U

Do 29 lipca mieszkańcy mogą zapoznawać się z projektem zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta. Jest to dokument planistyczny, który jest podstawą do tworzenia planów zagospodarowania przestrzennego.
Dla dzielnic VIII-XIII STUDIUM UWARUNKOWAŃ ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KRAKOWA udostępnione jest
do wglądu pod adresem: Rynek Podgórski 1, sala obrad F. Maryewskiego.
Uwagi dotyczące studium można składać do 19 sierpnia.
Projekt Studium jest również opublikowany w internecie pod adresem: www.bip.krakow.pl.
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Szanowni Państwo,
Rok temu Prezydent Krakowa nie otrzymał absolutorium, ale zamiast się kłócić, zaczęliśmy rozmawiać o trudnych sprawach naszego miasta. Po roku widać, że Kraków ma się lepiej: na czas płacimy swoje rachunki,
podejmujemy nowe inwestycje. To dzieje się dzięki porozumieniu, które w Krakowie zawarto. To efekt wspólnej – Rady i Prezydenta – pracy, trudnych, czasem niepopularnych, decyzji. To właśnie dzięki nim sytuacja
Krakowa jest coraz lepsza. Optymizmem napawa również fakt, iż rysują się duże szanse na większe, bardzo
znaczące środki z Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Przed nami wielka szansa i musimy ją wykorzystać.
Z poważaniem, Bogusław Kośmider, Przewodniczący Rady Miasta Krakowa
ECHA WYDARZEŃ W KRAKOWIE

Honoris Gratia dla artysty
Adama Pochopienia
dam Pochopień – artysta związany z Podgórzem, a w sposób
szczególny także z Dzielnicą IX – 3 czerwca z rąk Prezydenta
Krakowa Jacka Majchrowskego otrzymał wyróżnienie Honoris
Gratia przyznawane osobom szczególnie zasłużonym dla miasta.
Adam Pochopień jest absolwentem krakowskiej Akademii Sztuk
Pięknych. Jego prace z zakresu projektowania wnętrz, ekspozycji
wystawowych, malarstwa, ceramiki oraz rysunku, prezentowane
były na ponad 350 wystawach w Polsce i za granicą. Artysta przez
wiele lat angażował się w działalność pracowni plastycznej w Klubie
Kultury Iskierka. Jest autorem herbu Dzielnicy IX.
Zapraszamy do przeczytania wywiadu z Adamem Pochopieniem, który publikowaliśmy w numerze „Marzec 2012” „Pisma
Rady Dzielnicy IX”.
AS

RADNI DZIELNICY IX W SPRAWIE...

O inwestycji komunalnej
na części ul. Zdunów

U

lica Zdunów ma istotne znaczenie dla układu komunikacyjnego Dzielnicy IX w rejonie Borku Fałęckiego.
Obecnie Rada Dzielnicy IX zajmuje się zadaniami inwestycyjnymi, które wiążą się z dwoma odcinkami tej ulicy:
A) Odcinek ul. Zdunów od potoku Młynny Kobierzyński
do ul. Kowalskiej. Praktycznie na całym tym fragmencie ulicy brakuje kanalizacji, odwodnienia i obustronnych chodników.
Zarząd Dzielnicy IX jest po kolejnym spotkaniu, które odbyło
się w dniu 10.06.2013 r. z zaangażowanymi w prace inwestycyjne jednostkami: MPWiK, ZIKiT, Zakładem Gazowniczym Kraków oraz inwestorami realizującymi mieszkaniowe inwestycje
budowlane w rejonie ul. Zdunów.
Stan przygotowania do inwestycji obejmującej budowę kanalizacji, odwodnienie ulicy, odbudowę pasa jezdnego oraz budowę
chodników na omawianym odcinku przedstawia się następująco:
1) MPWiK określiło początek rozpoczęcia robót na tym odcinku na 1 sierpnia 2013 r. Przedsiębiorstwo rozpocznie i sfinansuje
w całości prace związane z budową kanalizacji na tym odcinku.
2) Jednocześnie MPWiK poinformowało, że wykonało także projekt obejmujący odbudowę nawierzchni z podbudową na całej szerokości ulicy z odwodnieniem i krawężnikami. Na tej podstawie
można było dokonać wyceny realizacji tego zakresu inwestycji.
3) MPWiK ogólny koszt określiło na kwotę około 600 000 zł.
4) W finansowaniu tego zadania mają wziąć udział: MPWiK,
ZIKiT, Zakład Gazowniczy Kraków, inwestorzy budowlani realizujący inwestycje w rejonie ul. Zdunów „Wojt Bud” i „Krak
Deweloper” oraz Rada Dzielnicy IX.
5) ZIKiT spotka się z aktualnymi dwoma inwestorami budowlanymi w ulicy Zdunów.
Stan ul. Zdunów zostanie określony przez ZIKiT na dzień
20 czerwca 2013 r. i wtedy zostanie ustalony procentowy udział
inwestorów budowlanych partycypujących w kosztach odtworzenia nawierzchni ulicy.

czerwiec 2013

fot. ze zbiorów Renaty Grotowskiej

A

Adam Pochopień w towarzystwie radnych Dzielnicy IX Renaty Grotowskiej i Krzysztofa Muchy.

6) Inwestor budowlany „Wojt Bud” poinformował, że samochody ciężarowe będą korzystały z ul. Zdunów tylko do końca
sierpnia 2013 roku.
7) Ustalono, że Zakład Gazowniczy Kraków będzie partycypował w kosztach, które zostaną określone po ustaleniu dofinansowania, które będą ponosili deweloperzy.
8) Rada Dzielnicy IX na sesji podjęła uchwałę i przeznaczyła
ze środków inwestycyjnych na zabudowanie krawężników i odwodnienie w ul. Zdunów kwotę 92 000 zł.
9) Obecnie w przygotowaniu jest porozumienie pomiędzy
ZIKiT, MPWiK i Zakładem Gazowniczym Kraków, inwestorami
budowlanymi realizującymi inwestycje w rejonie ul. Zdunów oraz
Radą Dzielnicy IX, które ma umożliwić sfinansowanie i realizację
tej części inwestycji w ul. Zdunów (po wykonaniu przez MPWiK
budowy kanalizacji) jeszcze w 2013 roku. Jest to zakres satysfakcjonujący mieszkańców. Wg zapewnień ZIKiT porozumienie zostanie
podpisane w pierwszych dniach lipca 2013 r.
10) Jednocześnie informujemy, że przedstawiciele Rady
Dzielnicy IX negatywnie zaopiniowali próbę zmiany opracowanego przez MPWiK projektu i usytuowanie na zakręcie ulicy
Zdunów (naprzeciw wylotu ulicy Okrzei) pasa parkingowego.
W naszej opinii chodniki z obu stron ulicy Zdunów na omawianym odcinku powinny mieć przebieg niezakłócony, ciągły,
o wymaganej szerokości.
B) Odcinek ul. Zdunów od ul. Kowalskiej do skrzyżowania ul. Zdunów/ul. Żywiecka
Po spotkaniu z ZIKiT w sprawie zwiększenia oczekiwanego
przez mieszkańców bezpieczeństwa skrzyżowania poprzez zabezpieczenie ruchu pieszych chodnikiem na odcinku od przejścia dla pieszych ul. Zdunów do ul. Kowalskiej podjęta została
w dniu 18 czerwca uchwała Rady Dzielnicy IX wnioskująca
wprowadzenie do WPI i WPF zadania: Realizacja inwestycji polegającej na budowie chodnika w ul. Zdunów na odcinku od ul.
Żywieckiej do ul. Kowalskiej, z przesunięciem elementów infrastruktury oraz uporządkowaniem terenu.
W 2013 roku planowane jest opracowanie projektu budowlano-wykonawczego niezbędnego do realizacji tego zadania.
JSP
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zerwiec, miesiąc rozpoczynający się Międzynarodowym
Dniem Dziecka, zwykle przynosi rozmowę z dziećmi, które
zaznaczyły swoją obecność wpisując się w wydarzenia Dzielnicy IX. Także w czerwcowym numerze „Pisma” chciałam przedstawić Państwu dwoje młodych bohaterów, zapraszając ich do
„Rozmowy miesiąca”.

A co sądzisz o wielkiej piłce międzynarodowej? Któremu zespołowi
kibicujesz?
AK: Barcelonie.
Który piłkarz jest Twoim idolem?
AK: MESSI.
To po tej deklaracji nie wypada mi pytać o Twoje marzenia. Dziękuję Ci za spotkanie i miłą rozmowę. Nie pozostaje mi nic innego, jak
życzyć Ci zrealizowania planów sportowych.

Być jak Messi...

Wolę czarne charaktery...

Z Arkadiuszem Kwiatkowskim i jego mamą spotykam się
w czasie imprezy plenerowej, organizowanej w dniu 15 czerwca
2013 roku na stadionie Klubu Sportowego Borek z okazji zakończenia roku szkoleniowego Szkółki Piłkarskiej Borek, prowadzonej
przez Pana Bartłomieja Piwowarczyka. W atmosferze rodzinnego
pikniku, odrywając na chwilę Arka od konkursów i kibicowania
w rozgrywających się meczach, zadaję kilka pytań.

Z Olą Sałach spotkałam się pierwszy raz w maju 2013 roku
w czasie festiwalu teatrów szkolnych, na który zaproszone zostało
także Przedszkole Samorządowe Nr 95 ze spektaklem „Kalejdoskop bajek”. Ola zagrała w tym przedstawieniu czarne charaktery:
złą królową w bajce „O królewnie Śnieżce” oraz złą wróżkę w bajce „O śpiącej królewnie”. Po raz kolejny Ola wraz z koleżankami
z przedszkola zaprezentowała swoje umiejętności, tym razem taneczne, w czasie pokazów z okazji 19. Dni Dzielnicy IX, a następnie
w czasie zakończenia roku w przedszkolu.
Wszystkie te spotkania skłoniły mnie do zaproszenia Aleksandry Sałach do „Rozmowy miesiąca”.

ROZMOWA MIESIĄCA

C

fot. Renata Grotowska

fot. Renata Grotowska

Arku, proszę Cię o krótką prezentację.
Arkadiusz Kwiatkowski: Jestem uczniem, po wakacjach trzeciej
klasy, Szkoły Podstawowej Nr 53, a od trzech lat trenuję w Szkółce
Piłkarskiej Borek. Często gram na obronie, ale uczymy się grać na
różnych pozycjach.
Olu, czy mogłabyś po tej oficjalnej prezentacji, przedstawić się
„własnymi słowami”?
Czy pamiętasz, jak to się zaczęło? Dlaczego piłka?
AS: Nazywam się Aleksandra Sałach, mam 7 lat, kończę pobyt
AK: W piłkę grał mój tato, wujek i w ogóle w mojej rodzinie
mężczyźni interesują się piłką nożną. Nadal często z dziadkiem w przedszkolu i idę po wakacjach do pierwszej klasy. Nie wiem jeszcze dokładnie, do której szkoły.
oglądam w telewizji mecze, a później je komentujemy.
Czy czujesz się jeszcze przedszkolakiem?
W jaki sposób piłka zmieniła Twoje codzienne życie.
AS:
Trochę tak. Mam tu dobre koleżanki: Matyldę i Wiktorię, ale
AK: Właściwie niewiele. Mam tylko więcej zajęć i mniej czasu.
Muszę się spieszyć... i trochę zdyscyplinować, bo jest przecież jesz- tylko Wiktoria idzie do szkoły. Będę za nimi tęskniła.
cze szkoła i inne zajęcia.
Czy przedszkole było
Jakie zajęcia? Czy masz na myśli zajęcia sportowe?
dla Ciebie tylko miejscem zaAK: No oczywiście. Dwa razy w tygodniu chodzę na zajęcia do bawy, czy także nauki? Czego
KSOS, gdzie ćwiczę, pływam i gram jeszcze w ping ponga. Nauczy- nauczyłaś się w przedszkolu?
łem się pływać, gdy miałem 5 czy 6 lat i pływanie sprawia mi przyAS: Zabawy. Zabawy z
jemność. Mam nawet pewne osiągnięcia – zdobyłem 2. miejsce na
koleżankami. Z chłopcazawodach w pływaniu na czas.
mi rzadziej. Mam tylko
To może jednak pływanie, a nie piłka nożna zadecyduje o Twojej dwóch kolegów.
sportowej przyszłości?
Jak miałam cztery lata,
AK: O nie. Na pewno piłka. Dzisiaj jestem pewny, że w przyszłości nauczyłam się czytać. W
będę grał w piłkę nożną.
przedszkolu uczyłam się
Czyli traktujesz piłkę bardzo poważnie. Nie widzisz w niej zabawy? też śpiewać i tańczyć.
AK: Jest też zabawa i wiele przyjemności, jak np. wtedy, gdy moCzy bawiliście się także
głem oglądać na stadionie mecz Polska-Andora czy Polska-Lich- w teatr?
tenstein. Gra w piłkę wpływa także dobrze na moje zdrowie: na
AS: W ostatnim roku
mecz jadę przeziębiony, wracam zupełnie zdrowy.
przygotowaliśmy
trzy
przedstawienia. Wcześniej
nie było ich tak dużo.
Jeżeli masz taką zaprawę, to pewnie będziesz także w szkole kontynuowała
„zabawę w teatr”.
AS: Nie. Wolę taniec. Ola Sałach w tańcu prezentowanym na zakończenie
Będę nadal tańczyć, bo to roku w Przedszkolu Samorządowym Nr 95.
naprawdę lubię.
W istocie tańczysz znakomicie, masz wyczucie rytmu i potrafisz
doskonale panować nad swoim ciałem. Co jednak z aktorstwem? Czy
Twój udział w przedstawieniach nic nie znaczy? Twoje role były przypadkowe? Czy dokonywałaś jakiegoś wyboru np. między postacią
królewny Śnieżki, a jakimś czarnym charakterem?
AS: Wybór ról był raczej przypadkowy. Nie uczyłam ich. Tekst
szybko zapamiętuję. A zdecydowanie wolę czarne charaktery.
Czyli po prostu – talent!
Arkadiusz Kwiatkowski z mamą w czsie pikniku Szkółki Piłkarskiej Borek.
AS: (uśmiech)
Jesteś zadowolona ze swoich sukcesów? Przedstawienie, w którym
Po prostu magia, czary mary.
AK: Tak jest. Dodam do tego, że szkółka organizuje wiele imprez brałaś udział zostało nagrodzone nagrodą specjalną, a Ty otrzymałaś
np. „Turniej Żaków” czy turnieje ligowe i wtedy spotykamy się z ko- Nagrodę ZŁOTEJ MASKI za najlepszą kreację aktorską.
AS: Tak. Ale wolę taniec.
legami z innych krakowskich klubów. To jest nie tylko rywalizacja,
Podziwiam konsekwencję, oraz zdecydowanie wyboru i bardzo
ale też dobra zabawa.
dziękuję
za rozmowę. Miło było Cię poznać.
Co sądzisz o polskiej piłce?
AK: Grają dobrze.
Rozmawiała Renata Grotowska
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Jak świętowaliśmy
19. Dni Dzielnicy IX

Z

fot. Anna Sulencka

a nami kolejne Dni Dzielnicy IX. Świętowaliśmy po raz 19.
– w dniach 8 i 9 czerwca w Borku Fałęckim oraz 16 czerwca na osiedlu Cegielniana łącząc święto mieszkańców dzielnicy
z Parafiadą.
Tegoroczne świętowanie powiązane było z jubileuszem 85-lecia działalności Klubu Sportowego Borek. Oficjalnemu otwarciu
19. Dni Dzielnicy IX w dniu 7 czerwca towarzyszyła zatem uroczysta inauguracja obchodów jubileuszu i odsłonięcie tablicy pamiątkowej, której dokonali goście honorowi: Prezydent Krakowa
Jacek Majchrowski oraz Przewodniczący Rady Miasta Krakowa
Bogusław Kośmider.
W siedzibie Rady Dzielnicy IX, gdzie gospodarze przyjmowali
gości z Urzędu Miasta Krakowa, przedstawicieli współpracujących z radą placówek oświatowych i kulturalnych oraz instytucji
bezpieczeństwa publicznego, odbył się wernisaż wystawy malarstwa Grażyny Stępniewskiej-Szynalik.
▶▶▶

Szanowni Państwo!
Zawodnicy, Szanowny Zarządzie, Działacze i Sympatycy
Klubu Sportowego Borek oraz zaproszeni na uroczystość
Jubileuszu Goście!
Przypadł mi w udziale zaszczyt i równocześnie przyjemność
zwrócenia się do Państwa ze słowami uznania i serdecznymi
życzeniami w dniu inauguracji Jubileuszu 85-lecia Klubu
Sportowego Borek.
Odsłonięcie Tablicy Pamiątkowej stało się symbolicznym
gestem, podkreślającym wagę uroczystości.
Pozwolę sobie przypomnieć, że obchodzona jest ona w te
dwa dni czerwcowe: 7 i 8 czerwca 2013 roku, na pamiątkę
dwudniowego Turnieju Otwarcia Stadionu w roku 1944,
w którym brały udział drużyny krakowskie: Wisła, Garbarnia,
Groble i Borek. Mecz Czterech Drużyn otworzył powojenny
rozdział historii Klubu.
Początki istnienia Klubu sięgają jednak roku 1928, kiedy
pojawił się on na mapie sportowej Krakowa. Otoczony opieką
Fabryki Solvay dał początek zorganizowanemu sportowi na
terenie gminy Borek.
O osiągnięciach i burzliwych losach Klubu możemy czytać
w annałach sportu krakowskiego.
Dzisiaj Klub Sportowy Borek, nie zapominając o historii, patrzy
w przyszłość. Stawia na rozwój sportu młodego pokolenia, czego
dowodem są prężnie działająca, powstała w 2006 roku Szkółka
Piłkarska Borek oraz plany rozwoju kompleksu sportowego przy
ulicy Żywieckiej.
W Dniu Inauguracji Jubileuszu 85-lecia pozwalam sobie,
w imieniu Zarządu Dzielnicy IX, złożyć na ręce Prezesa Klubu
Sportowego Borek życzenia, by wszystkie zamierzenia zostały
zrealizowane, by Klub Borek nadal był klubem rodzinnym
wychowującym zawodników z kolejnych pokoleń mieszkańców
dzielnicy.
Zarząd i Radni Dzielnicy IX
Kraków, 7 czerwca 2013 r.

fot. Anna Sulencka

fot. Anna Sulencka

Inauguracja obchodów 85-lecia działalności Klubu Sportowego Borek w siedzibie klubu. (Od
lewej) Prezes KS Borek Wojciech Florczyk, Przewodniczący Rady Dzielnicy IX Krzysztof Mucha,
Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski, Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Bogusław
Kośmider oraz Jerzy Faliszek, który wyrecytował wiersz napisany na cześć Klubu-Jubilata.

LAUDACJA
z okazji Jubileuszu 85-lecia Klubu Sportowego Borek

Grażyna Stępniewska-Szynalik, w tle jej prace prezentowane na wystawie w siedzibie Rady
Dzielnicy IX.

Oldboye KS Borek, radni i goście - zawodnicy z zaprzyjaźnionych klubów sportowych
po Meczu o Puchar Prezydenta Krakowa.

fot. Anna Sulencka

Radna Renata Grotowska wygłasza laudację jubileuszową, która wręczona zostanie
Prezesowi Klubu Sportowego Borek Wojciechowi Florczykowi.

fot. Anna Sulencka

Spotkanie radnych Dzielnicy IX z gośćmi przy torcie urodzinowym Klubu Sportowego Borek.

czerwiec 2013
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Finisz, w Centrum Aktywnego Wypoczynku, przemarszu ulicami Dzielnicy IX radnych, Orkiestry
Dętej Solvay oraz dzieci, rodziców i wychowawców z Przedszkola Samorządowego Nr 95.

fot. Anna Sulencka

Na scenie plenerowej w sobotnie popołudnie młodzież z Klubu
Kultury Iskierka zaprezentowała spektakl „Warsztat marzeń”, a wieczór upłynął przy akompaniamencie zespołu „Melodico Trio”.
W niedzielę świętowanie rozpoczęła parada Orkiestry Dętej
„Solvay” i dzieci z Przedszkola Samorządowego Nr 95. Na scenie
przedszkolaki prezentowały tańce z różnych stron świata, odbył
się także przygotowany wspólnie z nauczycielkami i rodzicami
pokaz mody recyklingowej. Wystąpili również tancerze z zespołu
Precedance, Orkiestra Dęta Solvay oraz zespół „Pogodna Jesień”
z wiązanką skeczów, znanych piosenek i przyśpiewek. Na dzieci czekała moc atrakcji: trampolina, dmuchany zamek, karuzela,
zjeżdżalnia, zadania sprawnościowe przygotowane przez strażaków z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2 oraz konkursy z nagrodami. Zainteresowaniem młodzieży i maluchów cieszyły się
zabawy zręcznościowe animowane przez kuglarzy z Teatru „Scena
Kalejdoskop”. Na murawie stadionu KS Borek drużyny oldboy’ów,
radni Dzielnicy IX oraz gościnnie zawodnicy z zaprzyjaźnionych
klubów sportowych rozegrali mecz o Puchar Prezydenta Miasta
Krakowa. Niedzielny wieczór w Centrum Aktywnego Wypoczynku zakończył się pokazem sztucznych ogni.
Wśród atrakcji podczas świętowania na os. Cegielnianym były
konkursy, koncert oraz tradycynie loteria fantowa.
19. Dniom Dzielnicy IX towarzyszyły warsztaty artystyczne
i kiermasz rękodzieła artystycznego.
Zarząd Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki dziękuje
wszystkim Państwu, który przyjęli zaproszenie na 19. Dni Dzielnicy IX oraz wszystkim osobom, które uczestniczyły w organizacji i przygotowaniu naszej tegorocznej lokalnej imprezy.
Do zobaczenia w roku 2014!

fot. Anna Sulencka

Jak świętowaliśmy
19. Dni Dzielnicy IX

fot. Anna Sulencka

Pokaz mody recyclingowej przygotowany przez dzieci, rodziców i nauczycielki z Przedszkola
Samorządowego Nr 95.

fot. Anna Sulencka

Mecz drużyn Szkółki Piłkarskiej Borek rozgrywany podczas 19. Dni Dzielnicy IX.

fot. Anna Sulencka

fot. Anna Sulencka

Atrakcje dla najmłodszych.

Rodzinny konkurs sportowy z nagrodami dla każdego z uczestników!

8

. w w w. d z i e l n i c a 9 . k r a k o w. p l

Konkursy dla młodzieży przygotowane przez Fundację Stańczyka.
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fot. Anna Sulencka

fot. Marek Kocajda

Spektalk „Zakład marzeń” w wykonaniu dzieci z Klubu Kultury Iskierka.

Zespół tańca nowoczesnego Precedance.

Przedszkolaki z ul. Żywieckiej tuż przed występem na scenie 19. Dni Dzielnicy IX.

fot. Marek Kocajda

fot. Renata Grotowska

Test sprawnościowy dla młodych miłośników
wspinaczki przygotowany przez strażaków.

fot. Marek Kocajda

fot. Anna Sulencka

fot. Anna Sulencka

Atrakcje dla najmłodszych.

fot. Renata Grotowska

Kiermasz Rękodzieła towarzyszący 19. Dniom Dzielnicy IX. Os. Cegielniana, 16 czerwca.

fot. Renata Grotowska

Warsztaty ﬁlcowania.

16 czerwca zabawa na os. Cegielniana z okazji 19. Dni Dzielnicy IX i święta paraﬁi pw. Matki Bożej Saletyńskiej.

czerwiec 2013
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Z PRAC RADY DZIELNICY IX

O zadaniach z zakresu
infrastruktury zaplanowanych
do realizacji w 2013 roku
INFORMACJA BIEŻĄCA NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 R.

Rada Dzielnicy IX po podjęciu uchwał w dniu 18
czerwca 2013 r. rozpoczęła procedowanie w ramach
Wieloletnich Planów Inwestycyjnych (WPI) i Wieloletnich Prognoz Finansowych (WPF) zadań:
8. Przystanek na żądanie na ul. Zakopiańskiej, przy budynku ZUS, w kierunku Borku Fałęckiego.
Rada Dzielnicy IX podjęła uchwalę wnioskującą o ujęcie tego
zadania w WPI oraz WPF. Budowa ma obejmować także wymagane elementy infrastruktury i rozwiązania dla osób niepełnosprawnych. W 2013 r. przeznaczono kwotę 21 000 zł na projekt
przystanku tramwajowego na żądanie. Dzielnica oczekuje na
spotkanie z ZIKiT rozpoczynające realizację tego zadania jeszcze
w 2013 r.
9. Skrzyżowanie ulic Turonia/Strąkowa – budowa chodnika.
To inwestycja polegająca na budowie chodnika w ul. Turonia
na odcinku posesji przy ul. Strąkowej nr 2, z pozyskaniem na
rzecz inwestycji terenu będącego własnością prywatną i przesunięciem elementów ogrodzenia oraz infrastruktury. Projektowany odcinek chodnika ma połączyć chodnik w ul. Turonia
z chodnikiem w ul. Strąkowej eliminując obecną przeszkodę
w zachowaniu ciągłości tego chodnika (narożnik ogrodzenia).
Ma zapewnić bezpieczeństwo korzystającym z tego ciągu pieszego zwłaszcza dzieciom i młodzieży dochodzącym od tej strony do szkoły i przedszkola przy ul. Strąkowej.
10. Budowa utwardzonego przejścia przy ul. Do Wilgi
w Krakowie.
Planowane przejście dla pieszych będzie łączyło ul. Do Wilgi
z rejonem mostku na Wildze w ul. Tokarskiej. Będzie projektowane po śladzie istniejącego przedeptu. Długość odcinka to
ok. 100 m. Zakres prac obejmie: korytowanie na szerokość ok.
1,5 m, obrzeża chodnikowe i utwardzanie warstwą kruszywa.

1. Ul. Zbrojarzy – budowa chodnika na odcinku od nr 75
do nr 62, z odwodnieniem ulicy.
Wg informacji uzyskanej od ZIKiT wybrany został już wykonawca zadania. Realizacja zadania nastąpi po przetargu (za
kwotę ok. 190 000 zł). Rozpoczęcie realizacji powinno nastąpić
w miesiącach wakacyjnych. Termin wykonania przewidziany
jest na wrzesień 2013 r.
2. Ogródek jordanowski „Nad Wilgą”.
Trwa przygotowanie zadania do realizacji. Nadal opracowywany jest projekt zamienny w zakresie odwodnienia ogródka
oraz trwają starania Rady Dzielnicy IX o ponowne włączenie
w granice ogródka jordanowskiego „Nad Wilgą” działki nr 287/
12 będącej własnością Gminy Kraków. Włączenie działki umożliwi połączenie ciągów spacerowych ogródka z ciągiem spacerowym nad Wilgą oraz wejście na teren ogródka od strony rzeki.
Jeszcze w 2013 roku planowana jest realizacja w zakresie budowy ogrodzenia i części ogródka roboczo zwanej „Kącik SENIORA”. Kwota do realizacji w 2013 roku to ok. 210 000 zł.
3. Park SOLVAY – budowa toalety.
Rada Dzielnicy IX oczekuje na informację o zakończeniu
etapu opracowania projektu podłączenia do istniejącej sieci kanalizacji w Parku Solvay. Sama toaleta o konstrukcji takiej jak
na Pętli w Borku Fałęckim jest już na stanie w ZIKiT gotowa
do montażu.
Zadania remontowe
4. Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych w przejściu pod ul. Zakopiańską w Borku Fałęckim z obu stron ulicy.
11. Ul. Borsucza – remont jezdni.
Wg informacji uzyskanej w ZIKiT wyłoniono wykonawcę,
ZIKiT wycenił koszt remontu jezdni na odcinku od skrzyżoktóry wykona projekt – etap zadania zaplanowany do realizacji wania z ul. Odrzańską do ul. Nowotarskiej. Realizacja remontu
w 2013 r. Zarząd Dzielnicy IX zwróci się do ZIKiT o rozpatrze- nastąpi w kolejności zadań zapisanych w uchwale na liście rannie możliwości finansowania realizacji tego zadania ze środków kingowej, ale jeszcze 2013 roku.
Unii Europejskiej.
12. Ul. Kołodziejska – remont nawierzchni jezdni.
5. Przebudowa sięgacza z ul. Nowogródzkiej.
Po otrzymaniu szacunkowej wyceny Dzielnica IX oczekuje na
Celem tej inwestycji jest zapewnienie dojazdu do Specjalne- rozpoczęcie w 2013 r. realizacji remontu w ul. Kołodziejskiej na
go Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 6 przy ul. Niecałej 8. odcinku od ul. Siostry Faustyny. Realizowana inwestycja w tym
Obecnie opracowywana jest koncepcja obejmująca dojazd i za- rejonie uniemożliwia planowany remont ulicy od strony ul. Sugospodarowanie terenu ośrodka przyległego do dojazdu.
chej nr 6 – powstałe zniszczenia na tym odcinku będą usuwane
6. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczyo Nr 6 przy przez wykonawcę inwestycji.
ul. Niecałej 8 – remont tarasu i części ściany budynku.
13. Ul. Strąkowa – budowa połączenia ciągów pieszych ul.
Środki w wysokości 40 000 zł przyznane przez Radę Dziel- Miłkowskiego z ul. Strąkową
nicy IX zostały przeznaczone na opracowanie ekspertyzy stanu
Wg informacji z ZIKiT budowa przedłużenia ciągu asfalściany i zlecenie wykonania projektu. Jednocześnie zadanie zo- towego z ul. Miłkowskiego, budowa i połączenie obustronne
stało ujęte w podjętej przez Radę Dzielnicy IX uchwale wnio- chodników ul. Miłkowskiego z ul. Strąkową oraz budowa doskującej wprowadzenie zadania do Wieloletniego Planu Inwe- datkowego przejścia dla pieszych przez ul. Strąkową w rejonie
stycyjnego i Wieloletniej Prognozy Finansowej.
skrzyżowania ul. Strąkowa/ul.Turonia mają nastąpić w miesiącu
7. Ul. Sielska – odwodnienie, zmiana lokalizacji miejsca sierpniu 2013 r. Przypominamy, że remont, który umożliwi bezpod „dzwony”.
pieczne dojście do ZSOI nr 3 i Przedszkola Nr 10 przy ul. StrąW ul. Sielskiej Bocznej po uszkodzeniu przez betoniarkę kowej od strony os. Ruczaj będzie finansowany przez Dzielnice
naprawionej skarpy rowu odwadniającego Zarząd wystąpił do VIII i IX oraz ZIKiT.
ZIKiT o wyegzekwowanie od firmy, która dysponowała beto14. Ul. Żywiecka Boczna – miejsca do parkowania i odniarką, naprawy uszkodzeń. Wg ostatnich informacji, to miesz- wodnienie.
kańcy ulicy wykonali naprawę skarpy.
Ul. Żywiecka Boczna to teren Parku Solvay. Planowane jest
Dział Odwodnienia ZIKiT ma wykonać naprawę w jezdni odremontowanie w 2013 r. istniejącego miejsca parkingowego
rurociągu na wysokości wylotu z ul. Sielskiej Bocznej. Wg usta- (zagęszczona warstwa kruszywa ograniczona od strony trawnileń z dnia 06.06.2013 r. – w związku z problemem z drożnością i ka obrzeżem chodnikowym) oraz przedłużenie pasa przeznaefektywnością odwodnienia w dolnym odcinku ul. Sielskiej – ZI- czonego do parkowania samochodów w alejce odchodzącej od
KiT ma również wykonać w trybie awaryjnym przepięcie ruro- ul. Żywieckiej. Zadanie obecnie jest realizowane.
ciągu i wyremontować stwierdzone uszkodzenia rurociągu. Rada
Dział Odwodnienia ZIKiT ma przekazać Dzielnicy IX inforDzielnicy IX dofinansuje wykonanie niezbędnych pilnych prac.
macje na temat możliwości odwodnienia głównej alejki w ParW rejonie parkingu u wylotu ulic Sielskiej i Orzechowej wy- ku Solvay (odcinka od ogródka jordanowskiego do Campingu
konano utwardzenie pod zmienioną na wniosek mieszkańców „Krakowianka”), gdzie po deszczach stoją rozległe kałuże.
lokalizację „dzwonów”. Szybka realizacja jest m.in. efektem in15. Ul. Zakopiańska – remont chodnika – kontynuacja, od
terwencji w ZIKiT jednego z zaangażowanych mieszkańców ul. przystanku Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w kierunku
Sielskiej.
budynku ZUS.
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Rozpoczęty został remont nawierzchni kolejnego odcinka chodnika w kierunku budynku ZUS. Przy tej okazji Zarząd Dzielnicy
IX zwrócił się do ZIKiT o usunięcie uszkodzenia skarpy chodnika
powstałego przy realizacji przejścia przez tory. Wykonawca wybrał
część skarpy pozostawiając zagrażający chodnikowi obryw gruntu.
16. Ul. Brożka – planowany jest w 2013 r. do realizacji remont odcinka chodnika od strony wjazdu na ul. Cegielnianą.
17. Tereny w zarządzie ZIKiT na os. Żywieckim i przy ul.
Zakopiańskiej od nr 97.
W ramach prac planowane jest koszenie i utrzymanie żywopłotów, przycięcie drzew na os. Żywieckim w 2013 roku (za
kwotę ok. 10 000 zł).
Utwardzenie kruszywem podwórek przy budynkach w ul.
Zakopiańskiej powyżej nr 97 będzie ponownie przedkładane
pod decyzję Rady Dzielnicy IX, celem sukcesywnego polepszenia warunków mieszkańcom na w/w nieruchomościach.
18. Ul. Ciesielska.
Remonty kanalizacji i nawierzchni wykonane zostały ze środ-

ków MPWiK. Zarząd Dzielnicy IX wystąpił o usunięcie uszkodzeń powstałych w trakcie wykonanego remontu: uszkodzeń
jezdni w ul. Oraczy, skarpy na odcinku łączącym ul. Oraczy z ul.
Ciesielską i o poprawienie wyprofilowania jezdni na skrzyżowaniu z ul. Cegielnianą eliminując powstające tu po deszczach rozległe rozlewisko.
19. Naprawa uszkodzonych nawierzchni drogowych po zimie (naprawa dziur) – po podpisaniu przez ZIKiT umowy na
utrzymanie dróg (m.in. obejmującej także teren Dzielnicy IX)
rozpoczęto sukcesywnie usuwanie uszkodzeń nawierzchni drogowych.
20. Uzupełnienie i przemalowanie oznakowania drogowego po zimie.
Obecnie odmalowano część oznakowania poziomego na
jezdniach na terenie Dzielnicy IX. Znakowanie będzie nadal
sukcesywnie odmalowywane.
Następna informacja na temat bieżącej realizacji zadań w kolejnym numerze „Pisma Rady Dzielnicy IX”.
JSP

ECHA WYDARZEŃ W KRAKOWIE

Udział Dzielnicy IX w Dniach
Magistratu

2

czerwca w niedzielę mieszkańcy i turyści Krakowa po raz 13.
mieli okazję obejrzeć wnętrza Pałacu Wielopolskich – siedziby urzędników miejskich.
Motywem przewodnim tegorocznego Dnia Otwartego Magistratu było graffiti. Na tę okazję Dzielnica IX, w ramach prezentacji
dzielnic krakowskich, przygotowała dla zwiedzających dwie mini-wystawy: „Graffiti – sztuka czy wandalizm?” oraz „Graffiti w przestrzeni Dzielnicy IX”.
Stoisko „Dziewiątki” zdobiły również dwa pejzaże pędzla pani
Grażyny Stępniewskiej-Szynalik – te i inne prace malarki prezentowane są obecnie na wystawie w siedzibie Rady Dzielnicy IX. AS

OPINIE, KOMENTARZE

Minuta ciszy... i łzy
Z grepsu skina „Józka” do kolegów: „Moja walka to droga, z której nie
zawróci mnie nikt. (...) Znowu będzie rzeź, krew poleje się, połamane kości,
błagalny wrogów jęk.” [cytat za: „Newsweek”, 13.06.2013]

W

dniu 25 czerwca informacyjne stacje telewizyjne podały
komunikat o wydaniu przez organy ścigania listu gończego za podejrzanym o napaść i zadanie śmiertelnej rany Łukaszowi K. Podano do publicznej wiadomości pełne dane podejrzanego wraz z fotografią twarzy. Istnieje podejrzenie, że sprawca
opuścił Polskę.
W dniu 23 czerwca w porannych wiadomościach podano, że
policja rozpoczęła w Krakowie aresztowania osób podejrzanych
o ataki na mieszkańców osiedli, które opanowane są przez grupy
„kiboli” w sposób bezwzględny wymuszających opowiedzenie się za
ich klubem sportowym.
W dniu 21 czerwca media poinformowały, że został zatrzymany
Wojciech L. pseudonim „Wojtas”, podejrzany o śmiertelne zranienie 23-letniego Łukasza, którego pogrzeb na cmentarzu w Borku
Fałęckim zgromadził setki żałobników. Wszyscy opłakiwali ofiarę

bestialskiego mordu, który miał miejsce 13 czerwca na terenie naszej dzielnicy, przy ulicy Żywieckiej.
Tragiczną śmierć mieszkańca Borku Fałęckiego minutą ciszy
uczcili, poruszeni bestialskim morderstwem, radni w czasie sesji
Rady Dzielnicy IX w dniu 18 czerwca 2013 roku.
W czasie posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Rady Dzielnicy IX
i spotkania z przedstawicielem Straży Miejskiej w dniu 21 czerwca
omawiany był temat śmiertelnego zdarzenia. Stanowisko Straży
Miejskiej można zapisać słowami cytowanymi z tekstu Wojciecha Cieśli: „Środowiska kiboli i skinów nie są rozpoznawalne. Nie
mamy wiedzy, nie mamy informatorów. Nic nie wiemy” [„Newsweek”, 12.06.2013].
W takiej sytuacji radni zaproponowali wniosek do Zarządu
w sprawie przygotowania pisma do służb dbających o bezpieczeństwo krakowian o przedstawienie zasad prewencji i działań w środowisku głęboko skonfliktowanych kibiców dwóch drużyn piłkarskich: Wisły i Cracovii.
Wystarczy krótki spacer ulicami Borku Fałęckiego, by zorientować się, jakie negatywne emocje „zapisywane są” na murach dzielnicy. Trudno w tej sytuacji przyjąć wyjaśnienie: „Nic nie wiemy” za
dobrą monetę.
Czy aby nie jest tak, jak to przedstawia tekst pt. „Sto procent
nienawiści”, na który powołuję się powyżej?
RG

INFORMACJE, OGŁOSZENIA

W sprawie gospodarki odpadami
Gmina Miejska Kraków podzielona została na 5 sektorów, wyznaczonych obszarami dzielnic, z których od lipca 2013 r. odbierane będą śmieci.
Dzielnice VIII, IX i X obsługują ﬁrmy ASA, VG, SITA – tel. kontaktowe czynne 24 h: 668 427 205 oraz
12 644 22 41.
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Zapraszamy na boiska „Orlik 2012” przy
ZSOI Nr 3
W czasie wakacji na bazie wszystkich oddanych do użytku obiektów
sportowych powstałych w ramach programu inwestycyjnego „Moje
Boisko ORLIK 2012” realizowany jest przez Ministerstwo Sportu i Turystyki program „Animator – Moje Boisko – Orlik 2012”.
Na zajęcia sportowe z dziećmi i młodzieżą skierowani zostali wykwaliﬁkowani trenerzy zatrudnieni przez Wydział Sportu UMK oraz Małopolski Szkolny Związek Sportowy. W 2012 roku program realizowało
w Krakowie 27 trenerów-animatorów na 14 obiektach. Odnotowano
115 384 wejść uczestników.
W dniach od 1 d0 30 lipca zapraszamy na obiekt „Orlik 2012” przy
ZSOI Nr 3 na ul. Strąkowej 3. Zajęcia prowadzone są przez anima-

INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Laureaci konkursu „Graffiti
w przestrzeni publicznej Dzielnicy IX”

II edycja
edycja konkursu

Dzielnica IX
Dzielnic
zielnicąą
Ogrod
grodóów
2013

torów Henryka Sokoła i Grażynę Seibt przez cały lipiec – w pierwszej
połowie miesiąca w godz. 11-12.30 oraz popołudniowych, a od 15
lipca popołudniami do zmierzchu – w sprawie szczegółowego harmonogramu zajęć prosimy o kontakt z trenerem Henrykiem Sokołem
(tel. 530 777 876).

Akcja „Lato w mieście
2013” w Centrum Sztuki
Współczesnej Solvay
W dniach 5 sierpnia – 18 sierpnia 2013 r. zapraszamy uczniów
szkół podstawowych do Centrum Sztuki Współczesnej Solvay przy
ul. Zakopiańskiej 62. CSW włącza się w akcję Lato w mieście 2013.
Zajęcia będą odbywały się od poniedziałku do piątku w godzinach
10.00-14.00.
Wyłoniono dwie osoby, które będą malowały na murach naszej
dzielnicy. Autorami nagrodzonych projektów graffiti, które prezentujemy poniżej, są: Katarzyna Czernawska, autorka projektu pt. „Zasłona” i Krzysztof Świątek, autor projektu: „Zwycięstwo ekologii”.
Realizacja obrazów nastąpi jesienią (we wrześniu lub październiku) na murach w Parku Solvay.
Zainteresowanych przebiegiem aktu twórczego, zapraszamy.
O dokładnym terminie realizacji murali, który nie jest jeszcze wyznaczony – powiadomimy. Będziemy kierowali się warunkami zewnętrznymi. Konieczna jest dobra pogoda, na którą oczekujemy we
wrześniu.
Organizatorzy

Wszystkich mieszkańców zapraszamy do udziału
w II edycji konkursu „Dzielnica IX dzielnicą
ogrodów”.
Konkurs trwa do 31 października 2013 roku.
Uczestnikiem może być każdy mieszkaniec
Dzielnicy IX, który osobiście, pisemnie lub
telefonicznie zgłosi swój udział w konkursie.
Przedmiot konkursu, czyli Państwa ogród zostanie
oceniony przez jury konkursu według ustalonych
kryteriów:
- różnorodność roślin ozdobnych,
- nasycenie obszaru ogrodu roślinnością,
- plan zagospodarowania przestrzeni ogrodu,
- zaangażowanie osobiste „ogrodnika”,
- walory estetyczne oraz oryginalność
przedsięwzięcia.
Państwa dzieło ogrodnicze zostanie nagrodzone
i przedstawione w Piśmie Rady Dzielnicy IX
w miesiącu listopadzie 2013 roku. Fotograﬁe
ogrodów zostaną zaprezentowane na specjalnej
wystawie.
Rada Dzielnicy IX oczekuje na liczne zgłoszenia!
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